
 

  

VBFlw vzw Statutaire Algemene Vergadering 
Schutterslokaal : Sint Barbara Melsele 

A. Puymbroecklaan 11 A - 9120 Melsele 
   zondag 04 maart 2018 – 09 u.00 

     

worden uitgenodigd: 
Sector afgevaardigden ‘Leden van de Raad van Bestuur’ gemandateerd  

(effectieven en plaatsvervangers)  
en Provincie voorzitters (met stemrecht).  

VBFlw sector- clubbestuur- en actieve leden zijn welkom (zonder stemrecht). 
 

AGENDA 

1.  Welkomstwoord  door de Voorzitter. 
     - Vaststellen aanwezigen en volmachten. 
2.  Goedkeuring verslag ‘A.V.  21 november 2017’. 
3.  Financieel  en administratief jaaroverzicht. 
4.  Aanpassing begroting 2018 - ontwerp 2019. 
5.  Statuutwijziging(en)  &  Technische amendement(en). 
6.  Voorstelling nieuwe kandidaat leden Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur. 
       - Verkiezing bestuurder(s). 
7.  Activiteiten jaarkalender 2018.   
8.  Beleidsplan 2018-2021  (dossier Vlaamse Gemeenschap). 
9. Allerlei - Vraag + Antwoord.  
10. Slotwoord door de Voorzitter. 
 
Aansluitend uitreiking van de jaarlijkse federale sportprijzen en receptie met een natje en 
een droogje.  De  inschrijving is echter noodzakelijk ! 
 
. De sectoren welke nog geen afgevaardigden voor de algemene vergadering hebben  
kunnen dit ook nog doen voor 26 februari e.k. 
 

Uitnodigingen worden verstuurd naar alle leden van de Algemene Vergadering 
 
 

   



 

  

VLAAMSE BOOGSPORTFEDERATIE “Liggende Wip” vzw  

Zetel: Boomgaardstraat 22 B 26 – 2600 BERCHEM  
 

 

VOLMACHTFORMULIER 

 
Door omstandigheden  kan ik NIET aanwezig zijn op de VBFlw Algemene Vergadering op 
zondag  04 maart  2018 om 09.00 u. te 9120  Melsele, Schutterslokaal St.-Barbara,  
 
Reden van de afwezigheid: ……………………………………………………………………….. 
 

Daarom geef ik als ondergetekende, lid van de VBFlw Algemene Vergadering 
 
..............…...............................................................................…………………...……...........                                                   
( Naam – Voornaam ) 
 .............................................................................................................................................. 
 
 .............................................................................................................................................. 

 (Sectorbenaming  - VBFlw lidnr .-  Adres) 
 

de VOLMACHT aan : 
..............…...............................................................................…………………...……...........                                                  
( Naam – Voornaam ) 
 

 

 
 Datum + Handtekening van de volmachtgever:  .…/.…/ 2018.   
 
.............................……………………………………………………………………..................... 
 
 
 
 
 
Gelieve dit formulier te bezorgen aan het lid van de VBFlw algemene vergadering aan wie 
U de volmacht toekent of te sturen naar de VBFlw Secretaris generaal,  mevr. 
AUDENAERT Rita  
Dweerse Kromstraat 11 – 9120 Melsele   ( E-mail: adm.secretariaat@vbflw.be). 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Datum ontvangst: …./…./ 2018 
 

VBFlw Secretaris-generaal: ………………………………………………. 
 
 


